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Växjö är idag en bra kommun att leva och bo i. Med Centerpartiet 

som en viktig partner i den blå-gröna Alliansen kan vi sedan valet 

2014 se tillbaka på en stark expansion som ytterligare har befäst 
Växjös position som en regional huvudstad. 

 

Med en ökande befolkning kommer också ökade krav på 

förbättringar. Där kan vi bli betydligt bättre inom flera områden. 
 

Skolan - infria målsättningen 
Växjö ska vara bland de bästa skol- och utbildningskommunerna i 

Sverige. För att klara detta vill vi bland annat bygga mindre 

skolenheter, särskilt på de lägre stadierna.  

 

Vi vill att lärare ska vara lärare och att eleverna sätts i centrum. Vi 

vill kraftigt minska lärarnas administrativa börda och därigenom öka 
tiden med eleverna. Vi ska ta vara på alla de möjligheter som finns 

inom det digitala lärandet och se till att digitala resurser finns inom 

samtliga skolformer i Växjö. 

 

Vi vill införa ett aktivt och obligatoriskt skolval. 
 

Aktiv fritid i Växjö 

Det finns stora möjligheter att bedriva en aktiv fritid i Växjö. 2017 

blev vi både årets kulturkommun och årets idrottskommun vilket är 

en effekt av kommunens framsynta satsningar på Arenastaden. För 

att stimulera breddidrotten vill vi också fortsätta utvecklingen av en 

mångfald platser i hela kommunen där spontanidrott kan utövas. 

 
Ett gott lokalt kulturliv ger ett brett kulturutbud och gagnar 

besöksnäringen i kommunen. Musik, teater och konst ska göras 

tillgänglig för alla och främja möten mellan olika kulturer för ökad 

mångfald och integration. Samverkan och partnerskap med såväl 

idrotts- och kulturföreningar som näringslivet bör fördjupas och 

utvecklas. 
 

Stöd och omsorg - välfärd av hög kvalitet  

Den offentligt finansierade välfärden ska vara av hög kvalitet och 

upplevas tillgänglig, trygg, jämlik och jämställd för alla i kommunen. 

Dit ska vi nå genom att arbeta smartare, satsa på innovationer och 

kreativa lösningar där e-hälsa/välfärdsteknik är viktiga 
komponenter. 

Mat och måltider ska främja hälsa och gemenskap samt vara 

njutbara. Särskild uppmärksamhet ska ägnas personer med risk för 

undernäring. 
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Trygghetsboende/seniorboende för äldre ska finnas i bra lägen eller i 

anslutning till särskilda boenden och vara anpassade till lokala 

förhållanden. 
 

Tillsammans med Region Kronoberg ska kommunen också ge bästa 

möjliga hälso-och sjukvård till personer med hemtjänst eller bor i 

särskilt boende/gruppboende. 
 

Trygghet och säkerhet 
Växjölöftet borgar för ett gott samarbete mellan olika aktörer. 

Centerpartiet vill fortsätta arbetet i den goda andan för att förstärka 

samarbetet mellan socialtjänst, skola, polis och region. Vi vill också 

ha samverkan med civilsamhället inom områden som läxhjälp, 

språkintroduktion och landsbygdsutveckling. Kvinnojourer behövs 

för att alla ska kunna ha en trygg hemmiljö. 
 

En utökad belysning i parker och på öppna ytor är en målsättning. Vi 

vill också bevara de brandstationer den den räddningsberedskap vi 

har på våra orter samt verka för utökad grannsamverkan. 
 

Bygga och bo 
Ge Vidingehem möjligheter att bygga fler bostäder i de mindre 

tätorterna som Lammhult, Ingelstad och Braås. Korta ned 

handläggningstiden på byggloven. 

Reducera strandskyddsområdet vid fler sjöar för att kunna bygga 

mer tillgängligt. 

Satsa på utökad industrimark, både i stad och i tätorter. 
 

Utveckla näringslivet för full sysselsättning 

Etablera fler företag på Videum Science Park. Samverka med aktörer 

som Linnéuniversitetet, Arbetsförmedlingen och Region Kronoberg 
för att tillgodose kompetensbehovet i kommunen. Viktigt att inte 

enbart bidra, viktigt att också ställa krav. 

 

Få företag som vill samarbeta med kommunen och dess bolag att 

teckna avtal med kommunen i sociala frågor och vara en 

samarbetspart i kommunens sociala arbete. 
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Miljö, energi och trafik 
Genomför planerna på Södra Länken mellan väg 23,27 och 25 söder 

om Växjö för att avlasta trafiken inne i Växjö. Utveckla Norrleden 

som är för trång i dagens läge. Satsa på de enskilda vägarna. 

 

Fler parkeringshus och pendelparkeringar. Fortsätta arbetet för att 

etablera ett dubbelspår mellan Alvesta-Växjö. 

 

Ta fram nya parkeringsledningssystem så att antalet lediga 

parkeringar syns och det energikrävande sökandet efter 
parkeringsplatser minskar. 

 

Verka för satsningar på småskalig och miljövänlig energiproduktion 

på landsbygden, t ex en utbyggnad av sol-vind- och småskaliga 

vattenkraftverk. 
 

Landsbygd - för tillväxt i hela kommunen 

Skapa förutsättningar för att inte enbart Växjö stad utan även de 

mindre tätorterna och den rena landsbygden kan göras attraktiva för 

boende och företagande. Inrätta hubbar till kommunhuset i 

Lammhult, Ingelstad och Braås där kommunala tjänstemän kan ha 

tillfälliga arbetsplatser som stimulerar utvecklingen. 
 

Ge det lokala jordbruket möjligheter att så långt som möjligt ge 

anbud när kommunen upphandlar livsmedel. Tillämpa dubbel 

markanvisning där exploatörer som bygger på tätorten ska erbjudas 

mark och möjligheter att bygga även i de mindre tätorterna och på 

landsbygden.  
 

Integration - ett gemensamt ansvar  

Centerpartiet verkar för en human integrationspolitik där det krävs 

en inkluderande arbetsmarknad för att flera ska komma ut i 

yrkeslivet. Samhällsorienteringsutbildningen bör startas redan under 

asylprocessen för att ta vara på tiden.  
Sverige och Växjö behöver fler utbildningsinsatser, bland annat 

lärlings- och yrkesutbildningar som leder till arbete inom rimlig tid. 

 

I utanförskapsområdet Araby måste trygghetsskapande åtgärder 

prioriteras genom såväl sociala som polisiära insatser.  

 

För att nå hållbara individuella planer behöver de nyanlända själva i 

ett tidigt skede vara delaktiga i framtagandet av en personlig 

aktivitetsplan där socialtjänsten bör se hela familjerna för en 
vinnande integration. 


